
ПРОТОКОЛ  

слухань у Комітеті Верховної Ради України  

з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на 

тему: «Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо 

забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин України 

та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого 

захисту» 

 

                  22 березня 2017 року  14.30 

                        (м. Київ, вул. Грушевського, 18/2, кім. 12) 

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Брензович В.І., Джемілєв М., Логвинський Г.В.,    

Пацкан В.В., Чубаров Р.А., (відсутні – Суслова І.М., Рабінович В.З.,  

Тимошенко Ю.В., Фельдман О.Б.); 

 працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Буждиган В.П..   

Надточій Л.І. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

 

1. Аргучінцева Інна Михайлівна – завідувач сектору Головного 

департаменту з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента 

України; 

2. Рибачук Юрій Анатолійович - заступник Міністра культури України; 

3. Подюк Михайло Євгенович - заступник директора Департаменту у 

справах релігій та національностей - начальник відділу інформаційно-

аналітичної роботи з питань етнополітики Міністерства культури 

України; 

4. Суліма Оксана Василівна – начальник Управління у справах людей 

похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України; 

5. Щербаков Максим Анатолійович – начальник відділу організації надання 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам та вирішення питань 

депортованих осіб Управління організації соціального захисту 

постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Міністерства соціальної 

політики України; 

6. Бєскова Наталія Володимирівна - заступник директора департаменту-

начальник відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних 

меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України; 

7. Герман Тетяна Володимирівна - начальник відділу взаємодії з органами 

державної влади департаменту правового забезпечення Міністерства 

освіти і науки України; 



8. Божко Ольга Антонівна - головний спеціаліст відділу педагогічної та 

післядипломної освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і 

науки України; 

9. Харченко Світлана Йосипівна - головний спеціаліст відділу змісту освіти, 

мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

10. Фоміна Світлана Петрівна - завідувач сектора наукового та навчально-

методичного забезпечення вивчення мов національних меншин відділу 

міжнародних зв'язків та мов національних меншин Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і 

науки України; 

11. Михайловська Неля Анатоліївна - завідувач сектора наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту гуманітарної освіти, зв'язків 

з діаспорою та адаптації біженців відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти Нової 

української школи Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти»; 

12. Крентовський Микола Станіславович − заступник директора Медичного 

департаменту – начальник Управління медико-соціальної допомоги 

населенню Міністерства охорони здоров’я України; 

13. Андрієва Тамара Володимирівна – директор Департаменту міжнародного 

права Міністерства юстиції України; 

14. Язловицька-Михайлова Ольга Володимирівна - заступник начальника 

відділу законопроектування з питань конституційного законодавства та 

державного будівництва Управління конституційного та 

адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України; 

15. Козоріз Дмитро Борисович – радник Управління закордонного українства 

та етноконфесійного діалогу Міністерства закордонних справ України;  

16. Шлякотіна Антоніна Віталіївна – перший секретар Департаменту 

міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України; 

17. Шестак Тетяна Володимирівна - головний спеціаліст відділу культури 

Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства 

фінансів України; 

18. Радзієвський Ігор Анатолійович – начальник Управління розвитку 

інформаційної сфери та європейської інтеграції Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України; 

19. Хіоніна-Козленко Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст-економіст 

Державної служби статистики України; 

20. Горовий Володимир Васильович - головний спеціаліст відділу з питань 

національностей Департаменту культури Київської міської державної 

адміністрації;  

21. Грига Віктор Вікторович - Начальник відділу  з охорони культурної 

спадщини, національностей та релігії Відділу  з питань охорони 

культурної спадщини, національностей та релігії Управління культури 

Чернівецької обласної державної адміністрації; 



22. Хертель Катерина - координатор проектів Офісу Верховного комісара 

ОБСЄ у справах національних меншин; 

23. Радивинчук Наталія – співробітник проектів Офісу координатора 

проектів ОБСЄ в Україні; 

24. Палагнюк Олександра – спеціаліст з прав людини та гендеру 

Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні; 

25. Жлуктенко Варвара - Менеджер зі зв’язків із громадськістю 

Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні; 

26. Лоран Вінче – Президент Федерального союзу європейських 

національностей (FUEN); 

27. Халіт Хабіпоглу – Віце-президент Федерального союзу європейських 

національностей (FUEN), речник турецької робочої групи (TAG); 

28. Бернард Гаіда – речник Німецької робочої групи Федерального союзу 

європейських національностей (FUEN); 

29. Мелек Кірманчі Арік – координатор Турецької робочої групи 

Федерального союзу європейських національностей (FUEN); 

30. Бабін Борис Володимирович професор кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка; 

31. Калакура Олег Ярославович – професор, провідний науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І.Ф. Кураса НАН України; 

32. Ніколаєць Юрій Олексійович – професор, провідний науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І.Ф. Кураса НАН України; 

33. Ляшенко Олексій Олексійович – науковий співробітник Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; 

34. Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; 

35. Кривицька Олена Віталіївнв – старший науковий співробітник Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; 

36. Подольський  Анатолій Юхимович – провідний науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І.Ф. Кураса НАН України; 

37. Бакальчук Владислава Олегівна - старший науковий співробітник сектору 

етнополітики Національного інституту стратегічних досліджень; 

38. Товт Михайло Михайлович - старший науковий співробітник Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, почесний голова 

Демократичної спілки угорців України; 

39. Задорожна Олена Сергіївна — в.о. завідувача Підготовчого відділення 

для навчання іноземних громадян, доцент Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

40. Каленик Олександр Олександрович — заступник завідувача з навчальної 

роботи Підготовчого відділення для навчання іноземних громадян 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

41. Беліцер Наталія Володимирівна - експерт, старший дослідник Інституту 

демократії ім. Пилипа Орлика; 



42. Мекахаль Наталія - перший заступник голови правління ГО «Інститут 

міжнародних досліджень та співробітництва», голова робочої групи з 

питань захисту прав національних меншин та взаємодії з органами влади; 

43. Савицька Любов Василівна -  начальник департаменту безпеки 

життєдіяльності   ВГО «Українська служба порятунку»; 

44. Семьоркіна Ксенія Олегівна - координатор моніторингу імплементації 

Національної стратегії у сфері прав людини Української Гельсінської 

спілки з прав  людини; 

45. Монастирський Аркадій Ілліч - голова Громадської ради при Міністерстві 

освіти і науки України з питань освіти та національних меншин, голова 

правління Єврейського фонду України, президент Єврейського форуму 

України; 

46. Тагієв Ровшан Сурхай огли - голова Асамблеї Національностей України, 

голова Об'єднаного конгресу азербайджанців України, співзасновник 

Асамблеї Діаспор Світу (США); 

47. Діалло Ісса Садіо – президент ОО "Африканська Рада в Україні"; 

48. Мураткіна Тетяна Миколаївна - виконавчий директор Конгресу 

національних громад України; 

49. Савчук Вікторія Сергіївна - адвокаційна експертка ГО "Крим СОС"; 

50. Деканоідзе Ольга Владиславівна - голова ГО "Мелітопольське міське 

україно-грузинське товариство Сакартвело", заступник голови Спілки 

громадських об'єднань "Рада національних товариств м. Мелітополь"; 

51. Садаєв Салман Аюбович - голова комісії з питань міжнаціональних 

відносин Громадської Ради при Міністерстві культури України, голова 

ВГО "Діаспора чеченського народу"; 

52. Карякіна Дарія Сергіївна - голова правління МГО "Інтернаціональний 

союз", член Наглядової ради НСТУ; 

53. Хуссейн Хатем али - голова ГО «Палестинская диаспора»; 

54. Келиогло Василь – президент ГО «Союз гагаузов Украины»; 

55. Бущенко Аркадій Петрович - виконавчий директор Української 

Гельсінської спілки з прав людини; 

56. Казак Василь Миколайович – голова Київського товариства румунської 

культури ім. Петро Мовеля; 

57. Осадченко Інна – представник Спілки поляків Києва і Київської області; 

58. Григоріченко Петро Дмитрович - президент ВСГО "Конгрес Ромен 

України"; 

59. Хоменко Олена Віталіївна - заступник голови Спілки Поляків України; 

60. Топалова Ельзара Халілівна – президент МГО «Фонд досліджень та 

підтримки корінних народів Криму»;  

61. Юрченко Катерина Олександрівна - прес-секретар Духовного управління 

мусульман України; 

62. Бузаров Андрій Ігорович - член Національної асоціації адвокатів України; 

63. Глушаков Вадим Анатолійович - головний редактор інтернет-видання 

"Економіст"; 

64. Кулешов Василь Андрійович – Київське товариство російських 

співвітчизників «Родина»; 



65. Залогіна Весела Іванова – представник ГО «Асоціація болгар України», 

Київського товариства болгарської культури; 

66. Потапов Вячеслав Юрійович – голова Київської організації ВНКП 

товариства «Русское собрание»; 

67. Фараджаллах Мохаммад Ахмед;  

68. Хатем Ауди Хуссейн; 

69. Аббасов Гурбан; 

70. Фєтєску Анатолій Семенович - президент Всеукраїнської національно-

культурної молдавської Асоціації; 

71. Карякіна Дарья - голова правління МГО "Інтернаціональний союз", член 

Наглядової ради НСТУ; 

72. Ісмагілов Сергій Валерійович – муфтій ДУМУ «УММА»; 

73. Ісса Хусам – радник Голови ВАГО «Альраід» з питань зовнішніх і 

міжнаціональних відносин; 

74. Гузік Олег – представник відділу по зв’язкам з громадськістю ВАГО 

«Альраід»; 

75. Юрченко Катерина Олександрівна - прес-секретар ДУМУ; 

76. Устаєв Нариман;  

77. Супруненко Валерій Іванович; 

78. Кондур Земфіра – президент Благодійного ромського жіночого фонду 

«Чіріклі»; 

79. Найман Олександр Якович  - член Президії Антифашистського комітету 

України. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Заслуховування інформації представників Кабінету Міністрів 

України, відповідальних міністерств та відомств  щодо стану реалізації 

Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив 

громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності 

в Україні». 

2. Обговорення ходу реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини, зокрема пунктів 112-116 Плану дій з реалізації Національної стратегії 

у сфері прав людини до 2020 року. Експертний аналіз і громадське обговорення 

нових законодавчих ініціатив щодо забезпечення ефективного захисту прав 

корінних народів і національних меншин. 

 

 

                                             ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Немиря Григорій Михайлович - Голова Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин. 

2. Брензович Василь Іванович – голова підкомітету з питань 

міжнаціональних відносин Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 



3. Рибачук Юрій Анатолійович - заступник Міністра культури 

України. 

4. Бєскова Наталія Володимирівна - заступник директора 

департаменту-начальник відділу змісту освіти, мовної політики та освіти 

національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України. 

5. Щербаков Максим Анатолійович – начальник відділу організації 

надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам та вирішення 

питань депортованих осіб Управління організації соціального захисту 

постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Міністерства соціальної 

політики України. 

6. Садаєв Салман Аюбович - голова комісії з питань міжнаціональних 

відносин Громадської Ради при Міністерстві культури України, голова ВГО 

"Діаспора чеченського народу". 

7. Товт Михайло Михайлович - старший науковий співробітник 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, почесний голова 

Демократичної спілки угорців України. 

8. Бабін Борис Володимирович професор кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка. 

9. Подюк Михайло Євгенович - заступник директора Департаменту у 

справах релігій та національностей - начальник відділу інформаційно-

аналітичної роботи з питань етнополітики Міністерства культури України. 

10. Кондур Земфіра – президент Благодійного ромського жіночого 

фонду «Чіріклі». 

11. Григоріченко Петро Дмитрович - президент ВСГО "Конгрес Ромен 

України". 

12. Найман Олександр Якович  - член Президії Антифашистського 

комітету України. 

 

За наслідками обговорення учасники слухань 

 

УХВАЛИЛИ:   

Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин доопрацювати проект 

рекомендацій комітетських слухань на тему: «Стан реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини щодо забезпечення та захисту прав корінних 

народів і національних меншин України та законодавчі ініціативи щодо 

створення ефективних механізмів такого захисту» та винести його для 

затвердження на засідання Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                   Немиря Г.М. 

 

 


